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Møde mandag den 7. april 2022, kl. 13.00 – 17.00 
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2022), Frandsensalen 
 
 
 
Deltagere 
Bestyrelsens medlemmer:  
Connie Hedegaard (formand), Carsten Bjerg (stedfortræder), Caroline Søeborg Ahlefeldt,  
Peter Balling, Anne Skorkjær Binderkrantz, Jørgen Carlsen, Jens Peter Christensen, Mikkel 
Grøne, Uffe Pilegård Larsen, Jonathan Sebastian Rossen, Astrid Söderbergh Widding 
Desuden deltager:  
Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Arnold Boon 
Afbud: Peter Balling og Berit Eika 
Andet: Astrid Widding deltager virtuelt 
Gæster:  
Punkt 5: Vicedirektør for AU Økonomi Morten Winterberg samt partner og statsautoriseret 
revisor Claus Lindholm Jacobsen, PwC, og partner Jens Weiersøe Jakobsen, PwC. 
 
Sekretariat: Stabschef Kristian Thorn (Universitetsledelsens Stab), pressechef Sys Vester-
gaard 

Udkast til  
referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
     
 
Referat 
 
Formanden bød velkommen til mødet og konstaterede, at der var afbud fra Peter Balling, 
og at Astrid Widding deltog virtuelt Derudover var Berit Eika forhindret i at deltage, da 
hun repræsenterede Aarhus Universitet til Uddannelses- og Forskningsmødet i Kolding, 
2022. 
 
0. Rektoransættelse (lukket, beslutningspunkt) 

 
Bestyrelsen besluttede enstemmigt at ansætte Brian Bech Nielsen som rektor for Aar-
hus Universitet de næste fem år.  
 
Rektoratet deltog ikke i drøftelsen af punktet, men da rektoratet igen var til stede, ud-
trykte bestyrelsen sin anerkendelse af rektor, som nyder stor respekt både internt og 
eksternt.  
 
Rektor udtrykte glæde for den tillid, der er vist, og for samspillet med bestyrelsen.  
 
Formanden rettede afslutningsvist en varm tak til AU HR og alle, som har været in-
volveret i processen. 

 
1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt) 

 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 
2. Godkendelse af referat fra BM 1-2022 (åbent, beslutningspunkt) 

 
Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger. 
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3. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt)  
 

Formanden orienterede bestyrelsen om, at den offentlig annoncering efter ny besty-
relsesformand pr. 1. december 2022 nu var igangsat på vegne af indstillingsorganet. 
Anne Skorkjær Binderkrantz, som er medlem af indstillingsorganet, orienterede kort 
om selve processen og bad bestyrelsen overveje mulige emner. 
 
Formanden orienterede derudover om den endelige, politiske aftale om ’Flere og 
Bedre Uddannelser i Hele Danmark’ og kvitterede for det store arbejde, som var lagt i 
institutionsplanen for Aarhus Universitet. Det var meget tilfredsstillende, at det lyk-
kedes at samle alle universiteter i én sektorplan., som havde haft positiv betydning for 
den politiske proces. 

 
Rektor orienterede om offentliggørelsen af Reformkommissionens rapport den 6. 
april og de konkrete forslag i rapporten: 

• Ca. 45% skal tage en 1-årig kandidatuddannelse. Forslaget gælder primært 
humaniora og samfundsvidenskab og er ikke så omfattende fsva. sundhedsvi-
denskab, naturvidenskab og teknisk videnskab.  

• 1-årige kandidatuddannelser skal være erhvervsrettet, mens de 2-årige kandi-
datuddannelser forbereder til en forskningskarriere eller en anden høj specia-
lisering. Reformkommissionen ser endvidere gerne en øget anvendelse af er-
hvervskandidatordningen. 

• Øget brug af efter- og videreuddannelse (EVU) som, kommissionen foreslår, 
skal være gratis.  

• Omlægning af SU på kandidatuddannelsen til lån. Uddannelses- og Forsk-
ningsministeren har dog afvist det forslag, som ellers skulle udgøre en større 
del af finansiering bag kommissionens forslag.  

• Indførelse af gennemsnitskarakteren ni som maksimal grænsekvotient kom-
bineret med test som selektionsmekanisme. 

 
Rektor afsluttede med at orientere bestyrelsen om, at Rektorkollegiet har drøftet 
kommissionens forslag og var enige om at bakke op om forslagene angående 
EVU, men var skeptiske over for reduktion af kandidatuddannelsernes længde. 
Det harmonerer ligeledes med universitetsledelsens holdning. Derudover aner-
kendte Rektorkollegiet problemet med ensidigt karakterfokus i optagelsessyste-
met, men var tvivlende over for, om reformkommissionens forslag ville løse pro-
blemet. 
 
Bestyrelsen udtrykte forbehold over for forkortelse af uddannelsernes længde 
samt anvendelsen af optagelsesprøver. Sidstnævnte risikerer dels at ramme skævt 
socialt, dels i sig selv at føre til en ny form for præstationspres. Rektor bemær-
kede, at der er solide data fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA, der viser, at 
den bedste prædiktor for succes på studiet er karaktergennemsnittet fra gymna-
siet, altså den almene studieparathed. 
 
Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt at få solid evidens og erfaringer i de-
batten om mulige reformer, og at universiteterne har en vigtig rolle heri. 

 
Rektor orienterede bestyrelsen om hovedresultaterne fra APV 2022 på Aarhus 
Universitet. Den sidste APV blev foretaget i 2019, og der er sket få ændringer si-
den da. Svarprocent er steget fra 71 til 75 pct. og motivation, engagement og loya-
litet ligger meget fint. Derudover mener mange, at universitetet har en god om-
gangstone, hvilket rektor udtrykte særlig tilfredshed med. 
 
Til gengæld placerer resultaterne vedrørende ’fremtidsudsigter i arbejdet’ sig re-
lativt lavt, og stress udgør fortsat en udfordring. Rektor bemærkede, at det kunne 
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være en anledning til at se på korttidsansættelser og tidlig karriereafklaring 
blandt yngre, videnskabelige medarbejdere. 
 
Aarhus Universitet viser bedre resultater på stort set alle spørgsmål angående den 
daglige ledelse siden sidste APV. 
 
Rektor bemærkede, at den oplevede hyppighed af ’grov, stødende og nedladende 
tiltale’ ikke er stor, men at det fortsat er noget, universitetet skal forholde sig til. 
 
Bestyrelsen kvitterede for de tilfredsstillende resultater i den gennemførte APV. 
 
Bestyrelsen tog herefter informationerne under siden sidst til efterretning. 
 

4. Årlig opfølgning på Strategi 2025 og samlet opgørelse af målopfyldelse 
for den strategiske rammekontrakt 2018-2022 (åbent, beslutningspunkt) 

 
4A Statusredegørelse på den strategiske rammekontrakt 
 
Formanden gav ordet til rektor, der kort supplerede den udsendte, samlede sta-
tusredegørelse for den strategiske rammekontrakt med Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. Statusredegø-
relsen viser en tilfredsstillende realisering af alle mål i den strategiske ramme-
kontrakt med undtagelse af mål vedrørende den forskningsbaserede myndigheds-
betjening. Målene ang. myndighedsbetjeningen er kun delvist indfriet på grund af 
de fortsatte, statslige besparelser på forskningsdækningen. 
 
Bestyrelsen godkendte statusredegørelsen for den strategiske rammekontrakt. 
 
4B Målopfølgning 2021 
 
Formanden gav ordet til rektor, der opsummerede målopfølgningen for handle-
plan 2021 med en kort præsentation. Samlet set har Aarhus Universitet levet op 
til handleplanen for 2021, hvilket er tilfredsstillende. 
 
Rektor fremhævede en række opmærksomhedspunkter fra handleplanen: 

• Hjemtag af eksterne midler, hvor der er en pæn stigning indtil 2020 og et 
fald i 2021 bl.a. på grund af et periodeskift i de europæiske forsknings-
programmer og færre uddelinger fra Grundforskningsfonden. Der er ikke 
umiddelbart grund til bekymring for niveauet af hjemtag. Derimod bør 
forbruget af hjemtagne midler følges tæt. 

• Antal kvalificerede ansøgere, hvor det generelle billede ikke er tilfredsstil-
lende. Universitetsledelsen har derfor sat fokus på dette gennem arbejdet 
med normer for rekruttering.  

• Studerendes tidsforbrug, som er faldet. Dette er formentlig en effekt af 
corona. Der vil blive fulgt op på det i kvalitetsprocesserne det kommende 
år på alle uddannelser. 

 
Bestyrelsen bemærkede, at normer for rekruttering er en vigtig prioritet for Aar-
hus Universitet. Bestyrelsen udtrykte endvidere bekymring for de studerendes 
faldende tidsforbrug og bemærkede, at Aarhus Universitets uddannelser skal 
være et fuldtidsstudium.  
 
Bestyrelsen godkendte herefter den samlede opgørelse af målopfyldelse for den 
strategiske rammekontrakt 2018-2021 samt målopfølgning 2021. 
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Pause Inden punkt fem var der en pause i bestyrelsen, hvor formand og rektor var vært 

for et ’door-step’ for pressen angående ansættelsen af Brian Bech Nielsen som 
rektor for de næste fem år. 
 

5. Økonomi (lukket, beslutningspunkt) 
 

5A Udkast til årsrapport, revisionsprotokollat 
 
Formanden bød velkommen til gæsterne til punktet: Partner og statsautoriseret 
revisor Claus Lindholm Jacobsen, PwC, partner Jens Weiersøe Jakobsen, PwC, 
samt vicedirektør for AU Økonomi, Morten Winterberg.  
 
Formanden gav ordet til Claus Lindholm Jakobsen, der henviste til det udsendte 
revisionsprotokollat, der redegør for en generelt god og forsvarlig økonomistyring 
på Aarhus Universitet. Revisionen bemærkede herudover, at der er en mindre, 
men forsvarlig, afvigelse på basismidlerne samt en større afvigelse på de eksterne 
midler, hvor det budgetterede beløb ikke helt er ramt. Det skyldes et par år med 
corona samt andre fornuftige forklaringer. Afvigelserne skal dog helst ikke være 
større end den ene procent, som er realiseret i 2021. 
 
Revisionen henledte endvidere opmærksomheden på en bemærkning vedrørende 
indtægtsdækket virksomhed, hvor der få steder er aktiviteter med underskud. Det 
skal undgås, og AU Økonomi har fokus på at rette op på de observerede forhold. 
 
Endelig bemærkede revisionen følgende: 

• Universitetet har flyttet sig markant på indkøbsområdet, hvor reglerne 
nu efterleves, hvilket er meget positivt. 

• Universitetet er trådt ud af det nationale samarbejde om et nyt studiead-
ministrativt system, hvilket kan være en fornuftig beslutning, men uni-
versitetet påtager sig herved selv ansvaret for fremdrift og økonomi. 

 
Revisionen afsluttede med at konstatere, at revisionsprotokollatet stort set er an-
mærkningsfrit. Bestyrelsen kan således trygt tiltræde protokollatet og være til-
fredse med universitetets økonomiforvaltning.  
 
Formanden takkede revisionen og tog bemærkningerne vedrørende indtægtsdæk-
ket virksomhed til efterretning. Formanden takkede derudover PwC for et godt 
samarbejde.  
 
Bestyrelsen godkendte og underskriver Årsrapport 2021 og revisionsprotokollatet 
via PwC’s digitale system, Penneo. 
 
5B Internt regnskab 2021 
 
Formanden gav ordet til universitetsdirektøren, der gennemgik hovedresulta-
terne i det interne regnskab for 2021: 

• Universitetet kommer ud af 2021 med et resultat på -19 mio. kr. før de fi-
nansielle poster mod det budgetterede underskud på 68 mio. kr. 

• Resultatet efter finansielle poster er et overskud på 14 mio. kr. mod det 
budgetterede underskud på 48 mio. kr. 
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• De samlede indtægter er 21 mio. kr. lavere end budgetteret, mens om-
kostninger er 69 mio. kr. lavere. De finansielle poster er 14 mio. kr. højere 
end budgetteret.  

• Budgetafvigelserne skal ses i lyset af større budgetafvigelser på regulering 
af feriehensættelse og energiafgiftsrefusioner, samt at coronapandemien 
har skabt driftsmæssige usikkerheder for det meste af 2021. 

• Der er en lille forøgelse af egenkapitalen til 13,3 % i forhold til omsætnin-
gen. Det vil give mulighed for at gennemføre strategiske investeringer – 
bl.a. delvis finansiering af det nye studieadministrative system. 

 
Bestyrelsen spurgte, om forøgelsen af egenkapitalen kan give universitetet udfor-
dringer i forhold til bevillingsgivere. Universitetsdirektøren svarede, at en solid 
egenkapital giver muligheder for investeringer, og at universitetet ikke har en høj 
egenkapital i forhold til de øvrige universiteter.  
 
Bestyrelsen godkendte herefter det interne regnskab for 2021. 
 

6.  Lukket punkt 
 
7. Ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet 

(åbent, orienteringspunkt) 
 

Formanden introducerede punktet og opsummerede processen. Bestyrelsen behand-
lede et udkast på BM 5-2021, og dokumentet har siden været igennem en bred hø-
ringsproces på universitetet, hvor der er indkommet meget konstruktive høringssvar. 
Et revideret udkast forelægges således til bestyrelsens godkendelse på dette møde. 
 
Bestyrelsen kvitterede for høringsprocessen og det reviderede udkast. Bestyrelsen 
havde derudover enkelte sproglige rettelser og drøftede de to sidste afsnit i udkastet. 
Her er der henvist til personalepolitikkens, disciplinærreglernes og den almindelige 
lovgivnings grænser for ytringsfriheden.   
 
Bestyrelsen var enige om, at dokumentet sender et vigtigt signal om ytringsfrihed for 
medarbejdere og studerende og således er en erklæring om universitetets syn på yt-
ringsfrihed. 
 
Bestyrelsen godkendte erklæringen om ytringsfrihed for studerende og medarbejdere 
på Aarhus Universitet med de ønskede sproglige rettelser. 

 
8. Udpegning til AUFF’s bestyrelse (åbent, beslutningspunkt) 

 
Bestyrelsen genudpegede professor Peter Løchte Jørgensen som medlem af bestyrel-
sen for Aarhus Universitets Forskningsfond for perioden 1. juni 2022 – 31. maj 2026 
på rektors anbefaling. 

 
9. Eventuelt (lukket, orienteringspunkt) 
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Formanden orienterede bestyrelsen om bestyrelsesformandskredsens møde med ud-
dannelses- og forskningsministeren om adgang for ukrainske studerende til at følge 
undervisning ved universiteterne. Bestyrelsen og rektoratet var enige om, at universi-
tetet har en forpligtelse til at hjælpe.  
 
Bestyrelsen foreslog derudover at drøfte udviklingen af det nye campus i Foulum ’AU 
Viborg’ på det kommende bestyrelsesseminar. 

 
Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at informationssikkerhed, som ellers 
var planlagt til drøftelse på BM 3-2022, vil blive færdigt til BM 4-2022 i stedet for, da 
der er brug for mere tid til analysearbejdet. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 
 
Til sidst kvitterede rektoratet for det høje aktivitetsniveau i studenterforeningerne si-
den genåbningen. De studerende orienterede ligeledes om Studenterrådets 90 års ju-
bilæum. 

 
10. Bestyrelsens egen tid (lukket, orienteringspunkt) 

 
Der var intet til referatet under bestyrelsens egen tid. 
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